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Kielce 22.02.2021 r. 
 
 Targi Kielce S.A. 

 ul. Zakładowa 1 

 25-672 Kielce 

www.targikielce.pl/przetargi 

 
 

ZAPROSZNIE  DO  ROKOWAŃ (ZDR)  
NA WYKONANIE ZADANIA 

 
 
Spółka Targi Kielce S. A. w Kielcach przy ul. Zakładowa 1 zaprasza do rokowań poprzedzonych 
składaniem ofert wstępnych na wykonanie zadania pn:  „Wyposażenie pola paitnballowego” 
 
I. Przedmiot zamówienia. 
     Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia stanowiącego elementy zabezpieczenia pola 

paitnballowego. 
Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja wyposażenia: 

1.1 Siatka ochronna o wymiarach 6x100 m przeznaczona do profesjonalnego użytku na polach 
paintballowych z wielkością oczek zapobiegającą przedostawaniu się kulek o średnicy 0,689 
cala, zamawiana ilość 6 szt. 

1.2 Chronometr ręczny 1szt 
1.3 Butla na HP plus stacja ładująca - min 20l pozwalająca na napełnienie mniejszych butli do 

ciśnienia ok 2500psi 
 
II. Przewidywany termin wykonania. 

1. Preferowany termin dostawy – marzec -kwiecień 2021 r,  7 do 14  dni od złożenia zamówienia.  

2. Preferowane warunki płatności: 14 dni od dnia dostawy. 

3. Warunki dostawy „do Targi Kielce, Kielce, ul. Zakładowa 1”. 

 

III. Miejsce oraz adres składania ofert oraz wybór Wykonawcy. 

1. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce S. A., ul. 

Zakładowa 1, 25-672 Kielce do dnia 25.03.2021 r. do godziny 15:00 

2. Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie „Wyposażenie pola paintballowego”. 

3. Po upływie terminu składania ofert, Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi 

Wykonawcami. 

4. Orientacyjny końcowy termin zawarcia umowy do 31 marca 2021 r.  

 

IV. Kryterium wyboru oferty. 

Przy wyborze Wykonawca będzie się kierował: 

1. Ofertowaną ceną   - 80 % 

2. Terminem płatności - 20% 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty cząstkowej lub części zamówienia. 

 

V.  Informacje dodatkowe. 

1. Termin związania Wykonawcy ofertą – 30 dni. 

2. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w rokowaniach.  

3. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z 

przygotowaniem oferty przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego wyboru asortymentu (z zachowaniem 

podanych w ofercie cen). 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania zamienników w przypadku produktów 

rekomendowanych.  
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również nie wybrania 

żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn. 

7. Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 14 dni od 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.. 

VI.  Zawartość oferty. 

 Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:  

Część I -" Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać:  

1. Nazwę i siedzibę Wykonawcy oraz datę sporządzenia oferty.  

2. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie wnosi do 

nich zastrzeżeń. W przypadku wniesienia uwag i zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest do 

umieszczenia ich w odrębnej części oferty cenowej. 

3. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści: 

  „Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa  

 brzmi:  ...................................... .  

 Nr NIP:  .................................... . 

Część II - " Oferta cenowa" - winna zawierać:  

  
1.  Oferta cenowa winna być złożona na formularzu zgodnie z przygotowanym wzorem i zawierać (wg. 

załącznik nr 1). 

2. Dopuszcza się składanie oferty cząstkowej dla na wybrane elementy przedmiotu zamówienia. 

3. W ofercie należy wskazać osobę uprawnioną do prowadzenia negocjacji oraz z Zamawiającym. 

 

 

VII. Klauzula RODO. 

Wykonawca, oświadcza, że składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

których Administratorem są Targi Kielce S. A. ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce i zapoznał się  

z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych znajdującymi się na stronie: 

http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm  

 

X. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 

Bartosz Nowakowski , e-mail: nowakowski.bartosz@targikielce.pl   

Martyna Nowak, e-mail: nowak.martyna@targikielce.pl   

 

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy składać wyłącznie w formie pisemnej 

(mailowej), nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zobowiązuje 

się do udzielenia odpowiedzi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zapytania. Złożenie 

pytań nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert. 
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Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego 

 …………………………. 
Data sporządzenia oferty 

 

 

 

………………………………………………. 

 

 

………………………………………………. 
Nazwa, adres, NIP składającego ofertę 

 

 

Oferta na „Wyposażenie pola paitnballowego” 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

Oświadczam, że jest płatnikiem podatku VAT 

 

poz 

Oferent Producent/model liczba 
cena 

jednostkowa 
netto za szt/kpl. 

suma netto zł opis/ uwagi 

1.1 
Siatka 6x100 m   6      

1.2 
Chronometr   1      

1.3 Butla ze stacją 
ładującą    1      

 
Wartość oferty netto zł 

 
 

  
Podatek VAT 

 
  

 
Wartość oferty brutto zł 

 
  

 

- Gwarantowany termin dostawy od dnia zamówienia:   …………………………. 

 

- Proponowana przez Oferenta forma i termin zapłaty:        ……………………….... 

 

 

 

Osoba uprawniona do negocjacji:    ………………………………………… tel. ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………        ……………………………. 
Nazwisko i Imię składającego ofertę:         Telefon kontaktowy: 

 


